
ชุดดิน บานทอน Series Bh กลุมชุดดินท่ี 42 

การจําแนกดิน (USDA) Sandy, siliceous, superactive, ortstein, isohyperthermic Typic Haplorthods 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน  หาดทรายเกาหรือสันทรายเกา (old beach ridge or sand dune) 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนทะเล 

การระบายน้ํา  ดีในดินบนและดีปานกลางถึงคอนขางเลวในดินลาง 

การซึมผานไดของน้ํา เร็วในดินบนและปานกลางถึงชาในดินลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน ทรายหนาปานกลางถึงชั้นดานอินทรีย เนื้อดินบนเปนทรายหรือทรายปนดินรวน 

สีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 

ดินลางตอนบนมีสีขาว ชั้นดินลางถัดไประหวางความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน 

มีสีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนแดงท่ีเปนชั้นสะสมฮิวมัสและอะลูมินัมหรือมีเหล็กดวย 

อยูบนชั้นดินท่ีมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลออนหรือ

สีเทาปนน้ําตาล มักมีจุดประสีปนอยูในชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน

กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด ดินทรายจัดท่ีมีชั้นชะลางหนา และพบชั้นดานอินทรียแข็งภายในความลึก 100 ซม. 

จากผิวดิน มีน้ําแชขังในฤดูฝนและขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 

ขอเสนอแนะ  เหมาะสมดีสําหรับการทําทุงหญาเลี้ยงสัตว และเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูก

มะมวงหิมพานต ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกไมผล มีขอจํากัดความอุดมสมบูรณต่ํา  

มีเนื้อดินเปนดินทรายและขาดแคลนน้ํา ควรเลือกชนิดพืชท่ีเหมาะสมมาใชปลูก 

ปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ

ปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 ทํารองระบายน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบการให

น้ําในแปลงปลูกพืช เพ่ือไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 
 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Bh-d ดินคลายชุดดินบานทอนท่ีมีชั้นดานอินทรียในระดับลึก 

Bh-nc ดินคลายชุดดินบานทอนท่ีมีชั้นไมเชื่อมแข็ง 

Bh-nc,sh ดินคลายชุดดินบานทอนท่ีมีชั้นไมเชื่อมแข็งและมีชั้นดานอินทรียในระดับตื้น 

Bh-pd ดินคลายชุดดินบานทอนท่ีมีการระบายน้ําเลว 

Bh-vd ดินคลายชุดดินบานทอนท่ีมีชั้นดานอินทรียในระดับลึกมาก 

 

 

 



ดินคลายชุดดินบานทอนที่มีชั้นดานอินทรียในระดับลึก   (Bh-d) กลุมชุดดินที่ 42 

 

สภาพพื้นที ่  คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเลก็นอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน  หาดทรายเกาหรือสันทรายเกา (old beach ridge or sand dune) 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนทะเล 

การระบายน้าํ  ดีในดินบนและดีปานกลางถึงคอนขางเลวในดินลาง 

การซึมผานไดของน้ํา เร็วในดินบนและปานกลางถึงชาในดินลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน ทรายลึกถึงช้ันดานอินทรีย เน้ือดินบนเปนทรายหรือทรายปนดินรวนสีเทาหรือสีนํ้าตาล

ปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางตอนบนม ี   

สีขาว ช้ันดินลางความลึก 100-150 ซม.จากผิวดิน มีสีนํ้าตาลเขมหรือสีนํ้าตาลปนแดง 

ที่เปนช้ันสะสมฮิวมัสและอะลูมินัมหรือมีเหล็กดวย อยูบนช้ันดินที่มีเน้ือดินเปนดินรวน

ปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีนํ้าตาลออนหรือสีเทาปนนํ้าตาล มักมีจุดประสีปนอยูใน

ช้ันดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด ดินทรายจัดที่มีช้ันชะลางหนา และพบช้ันดานอินทรียแข็งความลึก 100-150 ซม. 

จากผิวดิน มีนํ้าแชขังในฤดูฝนและขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง 

ขอเสนอแนะ  เหมาะสมดีสําหรับการทําทุงหญาเลี้ยงสัตว และเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูก

มะมวงหิมพานต ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกไมผล มีขอจํากัดความอุดมสมบูรณตํ่า  

มีเน้ือดินเปนดินทรายและขาดแคลนนํ้า ควรเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมมาใชปลูก 

ปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ

ปุยเคมีและปุยอินทรียนํ้า พด.2 พัฒนาแหลงนํ้าและระบบการใหนํ้าในแปลงปลูกพืช 

เพ่ือไวใชในชวงที่พืชขาดนํ้า 
 

 



ดินคลายชุดดินบานทอนท่ีมีช้ันไมเช่ือมแข็งและมีช้ันดานอินทรียในระดับตื้น (Bh-nc,sh) กลุมชุดดินท่ี 43 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน  หาดทรายเกาหรือสันทรายเกา (old beach ridge or sand dune) 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนทะเล  

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว      การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน ทรายหนาถึงชั้นดานอินทรียท่ีไมเชื่อมแข็ง เนื้อดินบนเปนทรายหรือทรายปนดินรวนสี

เทาหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0)  

ชั้นดินถัดไปภายในความลึก 50 ซม.จากผิวดินมีสีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนแดง ท่ีเปน

ชั้นสะสมฮิวมัสและอะลูมินัมหรือ มีเหล็กและมีลักษณะไมเชื่อมแข็ง อยูบนชั้นดินท่ีมี

เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลออนหรือสีเทาปนน้ําตาล มี

จุดประสีปนอยูในชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด ดินทรายจัดท่ีมีชั้นชะลางหนา และพบชั้นดานอินทรียท่ีไมเชื่อมแข็งภายในความลึก 

50 ซม. จากผิวดิน มีน้ําแชขังในฤดูฝนและขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 

ขอเสนอแนะ  เหมาะสมดีสําหรับการทําทุงหญาเลี้ยงสัตว และเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูก

มะมวงหิมพานต ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกไมผล มีขอจํากัดความอุดมสมบูรณต่ํา  

มีเนื้อดินเปนดินทรายและขาดแคลนน้ํา ควรเลือกชนิดพืชท่ีเหมาะสมมาใชปลูก 

ปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ

ปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําในแปลงปลูกพืช 

เพ่ือไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 



ดินคลายชุดดินบานทอนที่มีชั้นไมเชื่อมแขง็   (Bh-nc)                                     กลุมชุดดินที่ 43 

 

สภาพพื้นที ่  คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเลก็นอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน  หาดทรายเกาหรือสันทรายเกา (old beach ridge or sand dune) 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนทะเล 

การระบายน้าํ  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว      การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน ทรายหนาปานกลางถึงช้ันดานอินทรียที่ไมเช่ือมแข็ง เน้ือดินบนเปนทรายหรือทราย

ปนดินรวน สีเทาหรือสีนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง 

(pH 5.5-6.0) ดินลางตอนบนมีสีขาว ช้ันดินลางถัดไประหวางความลึก 50-100 ซม.

จากผิวดินมีสีนํ้าตาลเขมหรือสีนํ้าตาลปนแดงที่เปนช้ันสะสมฮิวมัสและอะลูมินัมหรือ 

มีเหล็กและมีลักษณะไมเช่ือมแข็ง อยูบนช้ันดินที่มีเน้ือดินเปนดินรวนปนทรายหรือ

ทรายปนดินรวน สีนํ้าตาลออนหรือสีเทาปนนํ้าตาล มักมีจุดประสีปนอยูในช้ันดิน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด ดินทรายจัดที่มีช้ันชะลางหนา และพบช้ันดานอินทรียที่ไมเช่ือมแข็งภายในความลึก 

100 ซม. จากผิวดิน มีนํ้าแชขังในฤดูฝนและขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง 

ขอเสนอแนะ  เหมาะสมดีสําหรับการทําทุงหญาเลี้ยงสัตว และเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูก

มะมวงหิมพานต ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกไมผล มีขอจํากัดความอุดมสมบูรณตํ่า  

มีเน้ือดินเปนดินทรายและขาดแคลนนํ้า ควรเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมมาใชปลูก 

ปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ

ปุยเคมีและปุยอินทรียนํ้า พด.2 พัฒนาแหลงนํ้าและระบบการใหนํ้าในแปลงปลูกพืช 

เพ่ือไวใชในชวงที่พืชขาดนํ้า 



ดินคลายชุดดินบานทอนที่มีการระบายน้ําเลว (Bh-pd)                                         กลุมชุดดินที่ 43 

 

สภาพพื้นที ่  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน  หาดทรายเกาหรือสันทรายเกา (old beach ridge or sand dune) 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนทะเล 

การระบายน้าํ  เลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา      การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  เล็กนอย 

ลักษณะสมบัติของดิน ทรายหนาปานกลางถึงช้ันดานอินทรีย เน้ือดินบนเปนทรายหรือทรายปนดินรวน 

สีเทาหรือสีนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 

ดินลางตอนบนมีสีขาว ช้ันดินลางถัดไประหวางความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน มีสี

นํ้าตาลเขมหรือสีนํ้าตาลปนแดงที่เปนช้ันสะสมฮิวมัสและอะลูมินัมหรือมีเหล็กดวย 

อยูบนช้ันดินที่มีเน้ือดินเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีนํ้าตาลออนหรือ

สีเทาปนนํ้าตาล มีจุดประสีตลอดหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด

ปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด ดินทรายจัดที่มีช้ันชะลางหนา และพบช้ันดานอินทรียแข็งภายในความลึก 100 ซม. 

จากผิวดิน มีนํ้าแชขังในฤดูฝนเปนเวลานาน 

ขอเสนอแนะ  จัดทํารองระบายนํ้าภายในแปลง และปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินเน่ืองจาก

เปนดินทรายดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ

ปุยเคมีและปุยอินทรียนํ้า พด.2 จะทําใหดินมีเหมาะสมดีสําหรับการทําทุงหญาเลี้ยง

สัตว และเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกมะมวงหิมพานต หรือไมผลอ่ืนๆ 

นอกจากน้ีควรเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมมาใชปลูก  



ดินคลายชุดดินบานทอนที่มีชั้นดานอินทรียในระดับลึกมาก   (Bh-vd)                       กลุมชุดดินที่ 43 

 

สภาพพื้นที ่  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบถึง มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน  หาดทรายเกาหรือสันทรายเกา (old beach ridge or sand dune) 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนทะเล 

การระบายน้าํ  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว      การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน ทรายลึกมากถึงช้ันดานอินทรีย เน้ือดินบนเปนทรายหรือทรายปนดินรวนสีเทาหรือ     

สีนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลาง

ตอนบนมีสีขาว ช้ันดินลางความลึกมากกวา 150 ซม.จากผิวดิน มีสีนํ้าตาลเขมหรือสี

นํ้าตาลปนแดง ที่เปนช้ันสะสมฮิวมัสและอะลูมินัมหรือมีเหล็กดวย อยูบนช้ันดินที่มีเน้ือ

ดินเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีนํ้าตาลออนหรือสีเทาปนนํ้าตาล มักมีจุด

ประสีปนอยูในช้ันดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด ดินทรายจัดที่มีช้ันชะลางหนา และพบช้ันดานอินทรียแข็งความลึกมากกวา 150 

ซม. จากผิวดิน มีนํ้าแชขังในฤดูฝนและขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง 

ขอเสนอแนะ  เหมาะสมดีสําหรับการทําทุงหญาเลี้ยงสัตว และเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูก

มะมวงหิมพานต ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกไมผล มีขอจํากัดความอุดมสมบูรณตํ่า  

มีเน้ือดินเปนดินทรายและขาดแคลนนํ้า ควรเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมมาใชปลูก 

ปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ

ปุยเคมีและปุยอินทรียนํ้า พด.2 พัฒนาแหลงนํ้าและระบบการใหนํ้าในแปลงปลูกพืช 

เพ่ือไวใชในชวงที่พืชขาดนํ้า 


